zomer 2021

VIER DE ZOMERVAKANTIE IN DE BIEB!
Zomerse cursussen, workshops en activiteiten
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Gratis online cursussen voor Biebleden

Zomer in de Bieb

Je vakantiefoto’s nog mooier maken door ze
digitaal te bewerken? Leren over NLP? Of een
masterclass volgen over persoonlijk leiderschap? Start vandaag nog online!
Meer info: bibliotheekveenendaal.nl

Mini-cursus

10, 17,
24, 31
juli

Schilderen in de open lucht

Maak een prachtig schilderij van
een buiten landschap.
4 lessen | zaterdagmiddag
13.30 - 15.30 uur | € 78
Bezoekerscentrum Grebbelinie

Fotografieworkshops

19
juli

Creatieve workshops

3
juli

Schilderen met wol

21
juli

Pottenbakken

29
juli
11
aug
1
sept

Maak zelf een uniek 3Dwolschilderij!
13.00 - 17.00 uur | € 51 | Zaal 1
Maak kennis met de beginselen
van het pottenbakken en maak
je eigen kommetje.
10. 15 - 12.15 uur | € 52 | Atelier
13.30 - 15.30 uur | € 52 | Atelier

Maak een linosnede

Maak kennis met deze druktechniek in de kunst en maak
zelf een prachtige afdruk!
19.00 - 22.00 uur | € 26 | Atelier

Kabels leren breien

Leer kabels breien in deze workshop voor gevorderden.
13.30 - 15.30 uur | € 16 | Zaal 2

Extra voordelig lenen
in de zomer!
Met ons zomerabonnement geniet je de
hele zomer van alles wat de Biliotheek te
bieden heeft. Voor slechts €15 leen je boeken,
tijdschriften, luisterboeken en cd’s uit onze
collectie.
Het zomerabonnement kun je afsluiten in de
maanden juli, augustus en september en is
drie maanden geldig vanaf het moment dat
je het afsluit.

Het zomerabonnement kun je
vanaf 1 juli via onze website of bij de
Klantenservice op de begane grond in
De Cultuurfabriek afsluiten.

Naaldvilten

Leer meer over de techniek én de
rustgevende kwaliteiten van het
naaldvilten.
19.00 - 21.30 uur | € 39 | Atelier

Wist jij al

dat je in de zomermaanden
extra veel materialen tegelijk mag lenen?
Namelijk 12 boeken (en/of cd’s)
en 8 tijdschriften!

Boekentip!
Ga ook thuis creatief
aan de slag met haak
patronen van bekende
tekenfilm- en stripfiguren uit je kindertijd!

Landschapsfotografie

Leer de meest fraaie
landschapsfoto’s maken!
08.00 - 11.00 uur | € 29
Bezoekerscentrum Grebbelinie

19
juli

Macrofotografie

23
juli

Fotograferen met
je smartphone

Maak kleine dingen groot met
deze bijzondere fotografietechniek!
12.00 - 15.00 uur | € 29
Bezoekerscentrum Grebbelinie

Leer allerlei technieken om
indrukwekkende plaatjes te
schieten met je smartphone.
12.00 - 15.00 uur | € 29
Centrum Veenendaal

Wist je dat
je ook kunst kunt
lenen bij de Bibliotheek?
Op zoek naar een mooi kunstwerk voor thuis?
Dan ben je bij Kunstuitleen Veenendaal in De
Cultuurfabriek aan het juiste adres! Hier kun
je tegen een aantrekkelijk tarief kunst lenen
en experimenteren met werken in allerlei
stijlen en technieken.
Als lid van de Kunstuitleen kan je altijd kiezen
uit mooie werken van bijzondere kunstenaars.
Een jaarabonnement bij de Kunstuitleen sluit
je al af voor € 77,50. Ben je lid van de Bieb?
Dan betaal je slechts €70,50 per jaar!

Je vindt de Kunstuitleen op de begane
grond in De Cultuurfabriek. Inschrijven
kan bij de servicebalie.

Literatuur & muziek

6 - 17
juli
10
juli

Boekverkoop

Kom snuffelen tussen onze
afgeschreven boeken en cd’s!
10.00 - 17.00 uur | €0,50 per stuk
Zaal 1

Jazz-muziekmiddag met
DJ Conga

Geniet van de jazz platen van de
Veense DJ Conga!
13.30 - 16.00 uur | Gratis
Centrale hal

Ben jij er ook bij?

Schrijf je in via onze website of bij de servicebalie in De Cultuurfabriek. Op de website
vind je de totale agenda van de Bibliotheek!

www.bibliotheekveenendaal.nl

Grand Café Blàài

Deze zomer in De Cultuurfabriek: Grand Café Blàài!
Houd onze website en
socials in de gaten.

uren!

Om in te kle

Van Veenendaal
Voor Veenendaal
De Stadswinkel heeft een geheel nieuwe
uitstraling gekregen en er zijn diverse
nieuwe artikelen in het assortiment
opgenomen.
Veel producten zijn ‘Made in Veenendaal’
en hebben een relatie met het textielverleden van De Cultuurfabriek. Diverse
Veenendaalse textielontwerpers hebben
hun bijdrage geleverd.
Kom langs voor o.a. werk van Jeanart
design en VASEONE, van Confetti Lab en het
Kussen Atelier. Ook zijn er producten van
PLINT te koop.

Stadswinkel ontmoet FabLab Veenendaal
Deze zomer kun je in de Stadswinkel
ook terecht voor leuke DIY-pakketten
én kant-en-klare producten gemaakt in
FabLab Veenendaal.

Veens ontwerpster Liza Veenendaal,
Confetti Lab, heeft unieke producten
ontworpen die daarna in het FabLab zijn
geproduceerd.
Van plantenhangers, bloemenhouders en
zaaistokjes tot broches die je zelf kunt
borduren: kom snuffelen in de Stadswinkel en vind originele cadeautjes en
unieke (streek)producten!

De Stadswinkel vind je in
De Cultuurfabriek.

Veense (buiten)ommetjes geactualiseerd!
In de Stadswinkel zijn routebeschrijvingen van Veense (buiten)ommetjes tegen een
kostprijs van € 0,50 te koop. Het aanbod is sinds kort aangevuld en geactualiseerd
dus dat wordt heerlijk wandelen deze zomer!

Zomer in het FabLab

Zomer in de Bieb
Voor 3 t/m 7 jaar

11
aug
17-24
aug
18
aug

Wat wil Jip later worden?

Speurtocht: Waar is Coco?

Voorleesfeest: Coco kan het!

Hoera, een voorleesfeest in de
zomervakantie! Kom luisteren en
knutselen.
15.00 - 16.00 uur | gratis | Zaal 1

Animatiefilmworkshop

Ontdek samen met jouw moeder/
vader/verzorger stop-motion en
maak je eigen korte animatiefilm.
10.00 - 11.30 | € 5 | Zaal 1

6
aug

Animatiefilmworkshop

Ontdek stop-motion en maak je
eigen korte animatiefilm.
14.00 - 16.00 uur | € 5 | Zaal 1

Striptekenworkshop

Leer striptekenen als de beste van
striptekenaar Joshua Peters (o.a.
Donald Duck).
14.00 - 16.00 uur | € 6 | Zaal 1

Zomer-Lees-Challenge
Duik met een boek de zomer in
Hoeveel boeken ga jij lezen deze zomer? Haal
je eigen challenge-boekje op bij de jeugdafdeling en doe mee aan onze Zomer-LeesChallenge!
Na elk gelezen Biebboek schrijf je in het
challenge-boekje jouw mening en maak je
een mooie tekening. Bij inlevering van het
Biebboek krijg je op de jeugdafdeling een
sticker voor in je challenge-boekje.
Laat aan het eind van de zomer je challengeboekje zien, je krijgt dan een heus
Zomer-Lees-Diploma en een klein cadeautje!

De Zomer-Lees-Challenge loopt vanaf de
eerste dag van de zomervakantie (17 juli)
tot en met de eerste zaterdag van de
eerste schoolweek (5 september).
Veel leesplezier!

Voor 11 jaar en ouder

24
aug

Schrijfworkshop

Schrijf je eigen verhaal!
Aanmelden via website.
13.00 - 15.00 uur | gratis
Leerlokaal

Voorleesfeest met apps

Kinderverhalen komen tot leven
met verschillende apps!
10.3o uur | gratis | Zaal 1

Voor 7 t/m 12 jaar

Kom speuren in de Bieb. Hoeveel
Coco’s kan jij vinden?
Gratis | Jeugdafdeling

Voor 8 jaar en ouder

29
juli

21
juli

Interactieve voorstelling met de
Veense Jip de Handpop!
14.00 - 14.30 uur | gratis | Zaal 1

Voor 6 t/m 7 jaar

31
juli

Voor 4 t/m 7 jaar

24
juli
14
aug

Maak een mini Green Screen

Leer hoe een Green Screen werkt
en maak je eigen mini-variant!
Diverse tijden | € 3 | Zaal 1

Bibberspiraal maken

Leer meer over stroomkringen
en maak je eigen bibberspiraal.
Diverse tijden | € 5 | Zaal 1

Voor 9 jaar en ouder

10
juli

Programmeer je eigen
kettingreactie

Programmeer een kettingreactie
met dominostenen.
Diverse tijden | € 3 | Zaal 2

Ben jij er ook bij?

Schrijf je in op onze website of bij de
servicebalie in De Cultuurfabriek.

Let op: ook bij gratis activiteiten is
reserveren verplicht!

Minecraft Challenges
BiebBouwers opgelet! We hebben weer
een belangrijke opdracht voor jou!
Ben jij tussen de 9 en 14 jaar oud, woon je in
Veenendaal en speel je graag Minecraft? Doe
dan mee met onze Minecraft Challenge, want
je kunt er nog een toffe prijs mee winnen ook!
Juli: De waanzinnige boomhut
Wil jij ook zo’n waanzinnige boomhut maken
net als in de gelijknamige boekenserie? Stuur
jouw ontwerp dan vóór 26 juli naar ons op.
Augustus: Sjakie en de chocoladefabriek
Maak jouw eigen chocoladefabriek en stuur
deze vóór 30 augustus naar ons op. Succes!

Lees meer informatie over de opdrachten
op onze website: bibliotheekveenendaal.nl

Boekentip!
Sjakie wint een
rondleiding door de
chocoladefabriek. Het
wordt de heerlijkste
dag van zijn leven!
Vanaf ca. 10 jaar.

www.bibliotheekveenendaal.nl

Zomeractie online Biblotheek
Boekverkoop!
Kom tussen 6 en 17 juli naar de boekverkoop
in Zaal 1 en snuffel tussen onze afgeschreven
boeken en cd’s!

6 - 17 juli | 10.00 - 17.00 uur | €0,50 per stuk

Van 1 juli tot en met 31 augustus kan je zonder
bibliotheek-lidmaatschap ook makkelijk en
snel gebruik maken van de online Bibliotheek:
Leen en lees 10 e-books en 10 luisterboeken,
met een leentermijn van 3 weken per boek.

Meer info: onlinebibliotheek.nl
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VIER DE ZOMERVAKANTIE IN DE BIEB!
Met gave activiteiten voor kinderen van 0 t/m 15 jaar

boekje om
Draai dit
iteiten
voor activ
assenen!
voor volw

